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Bel ons 
voor 

meer info 
over de 
actie! 

0228-592253 

Maak gebruik van een gratis 
half uur bespreking!

Bel voor een afspraak.

Op vrijdagmiddag 22 november 
vond de officiële steenlegging 

plaats aan het nieuwe zorgcen-
trum in Andijk. Twee bewoners 

van zorglocatie Sorghvliet had-
den de eer om de stenen te plaat-

sen. Als volleerde metselaars 
klaarden mevrouw Van Gelder 
en meneer Tensen hun klus. Met 
deze ceremoniële handeling is 
het metselwerk voor de buiten-
muren van het nieuwe gebouw 
aan de Sorghvlietlaan van start 
gegaan.

Alle omstandigheden voor deze 
feestelijke handeling waren gun-
stig. Het zonnetje scheen, de 
wind hield zich gedeisd en de 
belangstelling was groot. Met 
hulp van de aannemer werden de 
officiële stenen vakkundig in de 
gevel geplaatst. Mevrouw Van 
Gelder, de oudste inwoonster van 
Sorgvliet,  beet de spits af en me-
neer Tensen, de langst wonende 
inwoner van Sorgvliet, kreeg de 
smaak helemaal te pakken. Hij 
ging nog voor een volgende 
steen. Beide ‘metsellieden’ wer-
den beloond met bloemen en een 
schoffel. Dit als herinnering aan 
hun bijzondere taak. Bijzonder 
omdat deze gevelstenen symbool 
staan voor de bouw van een mo-
dern zorgcentrum, waar de zorg 

met behulp van slimme systemen 
verleend gaat worden.

Nu de binnenmuren staan, is te 
zien dat het om een imposant 
gebouw gaat. Volgens locatiema-
nager Sjon Kuipers gaat het nu 
echt in het dorp leven. “In 2016 is 
er gestart met de plannen. Nu 
nog 10 maanden te gaan voordat 
het zorgcentrum opgeleverd 
wordt. Voor de bewoners is dat 
best nog lang. Zij zien uit naar 
een eigen huisje met een aparte 
woon- en slaapkamer.” Om een 
indruk van de binnenkant van 
het gebouw te krijgen, konden 
bewoners alvast een virtueel 
kijkje nemen. Zo zijn de kleur-
keuzes voor de aankleding be-
kend. Deze zijn afgestemd op de 
West-Friese omgeving. Zo was 
het IJsselmeer inspiratiebron 
voor de serie blauwtinten en de 
rood/bruine tinten verwijzen 
naar de agrarische landerijen. Al-
lemaal bedoeld om de nieuwe 
bewoners straks een gevoel van 
thuiskomen te geven.

Vakkundig metselwerk door bewoners Sorghvliet

Rijt van Gelder en Jo Tensen mochten de officiële steenlegging uitvoeren. Collage: Koos Dol/De Andijker

Soms zie je een paar jonge jon-
gens met een bal spelen. Meestal 
is dat een voetbal. Sommige kin-
deren kiezen echter voor een 
kleinere bal. Zij doen aan tennis. 
Kees en Hidde zijn twee jonge 
tieners die voor deze sport heb-
ben gekozen. Ze vertellen er 
graag over. “Want tennis is ge-
woon hartstikke leuk!”

Trainer Raymond Laan (20 jaar) 
is de trainer van Hidde en Kees. 
“Sinds twee jaar ben ik tennistrai-
ner bij tennisschool All-In. Als 
student ALO Amsterdam heb ik 
naast veel passie voor tennis, ook 
veel kennis over sport in het alge-
meen. Dit neem ik ook mee in de 
tennislessen. Tennis is ook mijn 
‘eigen’ sport, ik ben een niveau 3 
speler en vaak op de baan te vin-
den. Of om zelf te spelen of als 
trainer van jonge talentjes zoals 
Kees en Hidde!”

Kees weet wat hij wil
Kees (10) heeft als favoriete slag 
de service, vertelt hij enthousiast. 
Hij tennist nu drie jaar. “Ik  wil 
nummer 1 van de wereld worden. 
Mijn grote voorbeeld is Roger 
Federer, omdat hij heeeeeeel veel 
Wimbledon titels heeft gewon-
nen en dat wil ik ook!” Daarvoor 
moet er nog wel even getraind 
worden. “Het leukste in de trai-

ning is service oefenen of gevan-
genisje spelen. Daarbij is het be-
langrijk  goed op te letten waar de 
tegenstander staat en dan heel 
precies te mikken. Minimaal drie 
keer in de week ben ik aan het 
tennissen en ik heb al flink wat 
medailles gewonnen.”  Het leukst 
is 2 tegen 2, volgens Kees. “Om-

dat ik in de dubbel sterker ben! 
Het is een groter veld om in te 
slaan. Met meester is het leuk 
tennissen als hij op mijn niveau 
meespeelt, met Hidde is het ook 
heel leuk. Van meester verlies ik 
dik, dus ik blijf nog flink trainen, 
zodat ik ooit eens van hem kan 
winnen.”

Wimbledon ook voor Hidde
Ook Hidde (10) wil graag num-
mer 1 van de wereld worden.  
Hidde wil net zoals Djokovic 
Wimbledon winnen. “Hij is mijn 
grote voorbeeld,” vertelt de jonge 
tennisser. Tijdens de training is 
service oefenen zijn favoriet. 
“Maar ook de wedstrijdjes! Het 
leukste is 2 tegen 2 spelen, liefst 
tegen iemand uit de groep, want 
dan kan ik winnen. Tegen mees-
ter is oneerlijk, want meester is 
veel beter.” Hidde doet naast 
voetbal nu sinds 1 ½ jaar aan ten-
nis en vindt het erg leuk. Mini-
maal twee maal per week is hij op 
de tennisbaan te vinden.

Sporten is fijn
Sporten is fijn of je nu kiest voor 
tennis, voetbal of welke andere 
vorm van bewegen dan ook. Ray-
mond: “Als je een sport uitpro-
beert, zal je ontdekken dat je veel 
meer kunt en durft dan je mis-
schien eerst dacht. Dan kun je 
extra dingen bijleren en beter 
worden in het spel door die sport 
een tijd te gaan beoefenen bij een 
goede club. Je leert de juiste tech-
nieken en krijgt steeds beter spel-
inzicht. Daarnaast is bewegen 
gewoon lekker en gezond voor je 
lijf. Kies je eigen sport en geniet 
daarvan. Misschien kies je wel 
net als wij voor tennis!”

Talenten van TV de Kaag

Kees en Hidde met hun trainer Raymond Laan. Foto aangeleverd
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FAMILIEBERICHTEN Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, 
tel. 591408.
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 1 december 10.00 uur: 
1e zondag van de Advent.
Woord-Communieviering met 
Gemengd koor; voorganger: pas-
tor A. Dekker.
Thema: “God wijst de weg”.
Vanwege het Sinterklaasweek-
end is er 1 collecte n.l. de klom-
pencollecte.
Deze is bestemd voor bestrijding 
van alle onkosten. Dank daar-
voor. 
Welkom in de viering en bij het 
koffiedrinken.
*Verwacht u in een van de ko-
mende dagen de Sint of een van 
zijn pieten dan veel plezier en 
gezelligheid toegewenst!
* Herinnering: dinsdag 3 decem-
ber inleveren copy Kontakt.

Colofon

“De Andijker” verschijnt wekelijks.

Adres: Redactie ‘De Andijker’
Industrieweg 1, 1619 BZ Andijk
telefoon:  0228-593605
e-mail: info@andijker.nl
website: www.andijker.nl
redactie: Jolien Harders 
 Olga de Boer
 Ank van der Thiel
lay-out:  Karin Venekamp
foto’s:  Peter Ligthart, 
 Koos Dol, Douwe  
 Greydanus, 
 Olga de Boer

Niets uit deze uitgave of voorgaande uitgaven van 
“De Andijker” mag op enigerlei wijze worden geko-
pieerd, gepubliceerd of op andere wijze openbaar 
worden gemaakt zonder uitdrukkelijke, schriftelij-
ke en voorafgaand verkregen toestemming van de 
uitgever. De uitgeverij, cq. de redactie kan nimmer 
verantwoordelijk gehouden worden voor ‘Ingezon-
den stukken’ of stukken die ter publicatie worden 
aangeboden. De redactie behoudt te allen tijde het 
recht voor artikelen te redigeren, in te korten of 
voor plaatsing te weigeren, zulks zonder opgaaf 
van redenen. Daarnaast behoudt de uitgeverij te 
allen tijde het recht voor artikelen op een andere 
datum te plaatsen. Met betrekking tot adverten-
ties, los of contractueel, zijn de levering- en ad-
vertentievoorwaarden van De Nederlandse/De 
Andijker van toepassing. Deze zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel te Hoorn.

© 2019 - De Nederlandse

OPENINGSTIJDEN REDACTIE:
Maandag t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur

Daar buiten op afspraak

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties: 
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en 
fotomateriaal: 

tot maandag 12.00 uur 
info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en 

geboorteberichten) 
tot dinsdag 8.30 uur

info@andijker.nl

Uitvaartvereniging
De Laatste Eer

Bij overlijden: Tel. 0228-59 22 54
24 uur per dag bereikbaar.

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228-59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Beter in uw vel komen of lichamelijk klachten 
en weet u niet precies wat uw volgende stap is?

 
Voor vragen en advies kun u iedere week gratis 
langskomen op donderdag tussen 16:00-17:00!

Koopman Oefentherapie 
Ged. Laanweg 43 Andijk • www.koopmanoefentherapie.nl 

Kerkdiensten, zondag 1 december
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk
10.00 uur ds. J. Staat. Eerste advent

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, Enkhuizen
09.30 uur ds. G. Heijkamp
16.00 uur ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof
De Kapel, Middenweg 48, Andijk 
10.00 uur Ds. Piet Kooiman uit Utrecht
 Organist: Andrew Orme

Iedere woensdag inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula RSG gebouw Boendersveld 3 Enkhuizen 
10.00 uur Geert Balder  

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00 uur Wo-Com. pastor A. Dekker, Gemengd koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00 uur Jack Nugter

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Peter Hays

Langs deze weg willen wij eenie-
der die graag de ander wil ont-
moeten uitnodigen om naar de 
gespreks- en ontmoetingsoch-
tend te komen die iedere 1e 
woensdagochtend van de maand 
tussen 10.00 en 12.00 uur in De 
Kapel wordt georganiseerd. Wilt 
u een praatje maken en ‘zomaar’ 
in gesprek gaan naar aanleiding 
van een thema, dan is dit gezelli-
ge samenzijn met een kopje kof-
fie en iets lekkers erbij zeker iets 
voor u.
Woensdagochtend 4 december 
staat in het teken van ‘Kerst toen 
en nu…’
U hoeft zich niet op te geven, 
kom maar gewoon binnenlopen.

Wij ontmoeten u graag op 
woensdag 4 december in De Ka-
pel, Middenweg 48 te Andijk.

Gelukkig dat het licht bestaat 
en dat het met me doet en praat 
en dat ik weet dat ik er vandaan 
kom, van het licht of hoe dat 
heet. 
Hans Andreus 

In het huis mijns Vaders 
zijn vele woningen. (Joh. 14:2)

Kort na het overlijden van onze broer en oom, is nu ook 
vanons heengegaan, mijn zus, schoonzus en onze tante.                                

Tine Kooiman-Mantel
(Trijntje) 

Wij zijn dankbaar dat haar verder lijden bespaard is gebleven. 
En wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

 Albert en Henny Mantel
  Jan-Willem en Jikke
  Feiko en Geranda
  Rob en Yfke

De Here zal het voor mij voleindigen.
O Here, Uw goedertierenheid is tot in Eeuwigheid.

Laat niet varen de werken Uwer handen.
                                                               Psalm 138:8

 
In liefde laten wij los onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder

 

Tine Kooiman-Mantel
Trijntje

echtgenote van Wim Kooiman, † 1985
9 januari 1942   Andijk 21 november 2019

Yvonne en Kees
 Chris en Yessalyn
 Els en Lambert, Leon, Faylinn
 Wim en Anne
 Maarten
 Yanna
 
Peter
 Melody
 David
 Charlotte
 
Jeanette en René
 Matthijs
 Oscar en Samantha
 Patrick
 
Alexander en Carina
 Daniël
 Marc
 Levi
 Mattanja
 Gerja
 Lisa
 Sem 

Correspondentieadres:
Kerkepad 24, 1619 AE Andijk
 
Onze moeder is thuis, Sorghvlietlaan 124 Andijk.
Daar heeft de condoleance plaatsgevonden op dinsdagavond 
26 november.

De dankdienst voor moeder haar leven vindt plaats op  
donderdag 28 november om 11.00 uur in de Gereformeerde kerk, 
Middenweg 4 te Andijk.
Aansluitend aan de dienst is de begrafenis op  
de Oosterbegraafplaats aan De Weet te Andijk.

We willen een ieder die de afgelopen jaren aandacht en zorg 
heeft gegeven aan onze moeder daarvoor van harte bedanken.  

Dit heeft veel voor haar en ons betekend.

Kerst toen en nu… in De Kapel

Extra openingstijden Boekshop Josia!
In verband met de feestdagen is Boekshop Josia extra open;

• Donderdagavond 28 november van 19.00-20.00 uur.

• Dinsdag 3 december 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur.

• Dinsdag 24 december van 10.00-12.00 en 13.30-16.00 uur.

U kunt bij ons terecht voor mooie boeken, 
Bijbels in diverse uitvoeringen, dagboekjes, agenda’s, 

DVD’s, CD’s en cadeau artikelen! 

En kunt u niet kiezen, 
dan is een cadeaubon ook altijd een mooi geschenk.

 

 

 

 

 
Middenweg 77 1619 BN Andijk 

Telefoon: 0228-593530 | Website: www.boekshopjosia.nl 
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IK KIES TOCH LIEVER VOOR DE LIBELLE, 
DAN HET ONTWERP VAN DE AKTE

“Sorry notaris, maar ik kon met er niet toe zetten om het ontwerp 
van de akte helemaal door te lezen. Maar gelukkig had u het bij de 
bespreking al goed uitgelegd en de toelichting was zeer verhelde-
rend. Nadat ik die had gelezen, heb ik weer lekker de Libelle gepakt. 
Daar stond trouwens ook een heel stuk in over het levenstestament, 
dus ik weet er alles van.”

Levenstestament veel in de publiciteit
Gelukkig komt de laatste jaren het levenstestament veel in de publi-
citeit, want het voorkomt een hoop gedoe als het goed geregeld is. 
Is er niets geregeld en gebeurt er iets waardoor je je eigen belangen 
niet meer kan behartigen, dan is de enige oplossing een bewind via 
de kantonrechter. Gevolg: voor iedere besteding boven de € 1500 
vooraf toestemming vragen én elk jaar rekening en verantwoording 
afleggen aan de kantonrechter.

Regie zelf in handen houden
Bepaal zelf wie voor u als gevolmachtigde(n) mag/mogen handelen. 
Met een levenstestament wordt de gang naar de rechter voorkomen. 
Het levenstestament regelt bijvoorbeeld zaken betreffende uw huis, 
inboedel, bankzaken, belastingen, verzekeringen. Ook kan er worden 
geregeld of er aan toekomstige erfgenamen geschonken mag worden 
of indien uw partner is overleden het erfdeel van kinderen al uitge-
keerd mag worden, indien u uw vermogen niet meer zelf nodig zou 
hebben (denk aan verzorgingshuis situatie).

Meer weten? 
Maak gebruik van 
ons gratis half 
uur bespreking. 
Bel voor een af-
spraak: Andijk 
0228-592224 of 
Benningbroek 
0229-591264.

Silva Visser

Verhuurderheffing.

Met een aantal fractievoorzit-
ters in de regio is zaterdag 
een motie ingediend op het 
ChristenUniecongres om de 
verhuurderheffing op wonin-

gen af te schaffen.

De verhuurderheffing zorgt 
ervoor dat corporaties mo-
menteel niet zo veel kunnen 
bouwen als nodig is, om de 
woningnood aan te pakken. 
Wachtlijsten lopen jaarlijks 

verder op.
 De verhuurderheffing zorgt 

er ook voor dat de verduurza-
ming van huurwoningen in 
heel het land veel minder 

hard gaat dan nodig is gezien 
de doelen in het klimaatak-

koord.
 

Het kabinet is gekomen met 
diverse heffingverminderin-
gen om de bouw te stimule-

ren. Dat is goed maar per sal-
do stijgt de verhuurderheffing 

nog steeds jaarlijks door de 
koppeling met de 
WOZ-waarde.

 
Samen met andere heffingen 
moeten corporaties in 2020 

bijna 2,5 miljard euro per jaar 
betalen. In 2015 was dit nog 

geen 1,5 miljard euro per jaar. 
Een stijging dus van meer 

dan 60% in 5 jaar!
 

De indieners van de motie, 
waaronder ook CU Medem-
blik, zien graag een nieuw 
woonakkoord. Geen louter 
politiek akkoord zoals het 

oude woonakkoord maar een 
woonakkoord 2.0 samen met 

de woningcorporaties. 
Zij moeten in ruil voor het af-
schaffen van de verhuurder-
heffing de woningbouw en 
verduurzaming van de be-

staande woningvoorraad fors 
gaan versnellen. Het geld 
mag niet opgepot worden. 
Alleen al een daling van de 

lasten met 1 miljard euro per 
jaar zal de koepel ruimte ge-
ven voor 67000 nieuwbouw-
woningen per jaar extra of 

het duurzaam renoveren van 
100.000 woningen. 

 
De motie is breed aangeno-
men. Nu naar de volgende 

stap! Ja het blijft politiek en 
ook andere partijen moeten 

nog instemmen. En ja, de wo-
ningen moeten ook naar onze 
regio komen. Hopelijk kun-

nen we nu zaken doen. 
We hebben geen tijd om te 

wachten op de volgende 
verkiezingen!! 

Silva Visser, ChristenUnie.

Zondag 22 december sluit Mu-
ziekvereniging Excelsior volgens 
goed gebruik het jaar weer af met 
het: Midwinterconcert.
Dit jaar met medewerking van: 
jazz-zangeres Marcia Bamberg.
Een verrassend, feestelijk mid-
dagconcert met een tintje Kerst!
U bent welkom in een gezellig 
versierd Cultura.
Aanvang is om 15.00 uur en de 

toegang is € 7,50. 
Dit is inclusief een kopje koffie of 
thee.
Wellicht een leuk cadeautje voor 
5 december?

Kaartverkoop is via www.excelsi-
or-andijk.nl. 
Wij zorgen dat u de kaarten voor 
5 december in thuis heeft.
Tot de 22 december!

22 december Midwinterconcert Excelsior

Gevraagd:  Enthousiaste scholieren
 vanaf 15 jaar, 
 voor het opplanten van tulpen. 

Op zaterdag en in de vakanties (dec. t/m begin maart)

 Inlichtingen: Pieter Groot
  Vleetweg 17, 1619 PP Andijk
  06 24 73 73 47

Jij, die afgelopen vrijdagavond/
nacht na een gezellig avondje 
richting huis ging hebt vast heel 
lang gezocht naar je sleutelbos 
om je huis in te kunnen komen.
Wij vonden deze in onze voor-
tuin tussen de gebroken buxus 
haagjes en het omgebogen hekje.

Jammer van onze buxus, maar we 
hopen dat je je niet al te veel be-
zeerd hebt en je er zonder kleer-
scheuren thuis bent gekomen.

Je sleutels zijn af te halen op de 
redactie van de Andijker tegen 
inlevering van een buxusplantje.

Loek Boon en René Dol gaan te-
rug in de tijd. Deze keer is het het 
jaar 1969, 50 jaar terug. Een 
prachtig jaar: Neil Amstrong zet 
als eerste mens zijn voeten op de 
maan, de Concorde vliegt de eer-
ste vlucht, Bert en Ernie beleven 
hun televisie debuut in de oor-
spronkelijke Amerikaanse versie 
van Sesamstraat. De eerste uit-
zending van de Hilversum 3 Top 
30 met Joost den Draayer. Eerste 
nummer 1 hit van deze lijst was 
Desmond Decker & the Aces met 
‘Israelites’.
 
Op muziekgebied is er uiteraard 
ook veel te beleven. Vanaf het dak 
van Apple Records geven The 
Beatles hun laatste publieke op-
treden totdat de politie er een 
einde aan maakt. Brian Jones van 
The Rolling Stones komt op 
27-jarige leeftijd te overlijden en 

wordt gevonden na een feestje bij 
hem thuis in het zwembad.  The 
Cats scoren drie top 3 hits met 
‘Marian’, ‘Scarlet Ribbons’ en 
‘Why’ en op nummer 1 in het top 
100 jaaroverzicht staat Jane Bir-
kin en Serge Gainsbourg met ‘Je 
t’aime… moi non plus’. De we-
reldpremière van de Rockopera 
Tommy van The Who vindt 
plaats in het concertgebouw van 
Amsterdam.
En het was ook het jaar van 
Woodstock het driedaagse festi-
val in Amerika daar gaan we ook 
aandacht aan schenken.
 Een prachtige avond voor de lief-
hebber van nostalgische maar o 
zo goeie muziek. Loek & Rene 
laten er zeker geen gras over 
groeien. De entree is uiteraard 
gratis deze zaterdag de 30e no-
vember, muziek is er voor ieder-
een. Aanvang 20:30 uur.

René (l) en Loek. Foto aangeleverd

Een mooie avond met Vinyl en Clips 
uit 1969 in het Cafe van Wervershoof

Sleutel gevonden, buxus kapot!

Het buxusplantje is helaas gesneuveld. Foto’s aangeleverd

Sleutels gevonden in de Beatrixstraat

Op het rode label 
staat een nummer. 
Als de eigenaar dat 
kan noemen kunnen ze 
opgehaald worden.

Meer info: 06 14 73 45 54

De Andijker rond de feestdagen
De 'Kerstuitgave' van De Andijker verschijnt woensdag 18-12 

Materiaal aanleveren uiterlijk 11 december 2019, 12.00 uur.

Op woensdag 25 december verschijnt er geen Andijker.

De krant van week 1 verschijnt op dinsdag 31 december, 
materiaal aanleveren 

uiterlijk vrijdag 27 december 2019, 12.00 uur

Uitloting obligatielening A.V.V. 2019
Op 20 november 2019 heeft Notaris Mantel & Overtoom

de volgende obligaties uitgeloot:

 
 

Uitbetaling van de obligaties en rente zal plaatsvinden  
voorafgaand aan de algemene ledenvergadering  

op vrijdag 29 november a.s. van 19.00 tot 20.00 uur  
in de kantine van Sporting Andijk.

A079
A163
A228
A222
A078

A168
A194
A061
V011
V015

V039
G011
G044
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Westerstraat 65 
Enkhuizen

06 37 42 54 54

•  Kleinschalige dagbesteding voor 55 plussers 

•  Prachtige tuin met kleine dieren

•  We maken producten van hout en/of wol 
 en verkopen dit dan weer in de winkel.

•  Winkel waar mensen mee kunnen helpen 
 en dus arbeid kunnen verrichten.

• Mogelijkheid om een warme maaltijd te 
 nuttigen 

•  We doen veel buiten activiteiten

dehuiskamervanenkhuizen.nl

Zesstedenweg 188
1613 KD Grootebroek

Telefoon (0228) 52 16 92
info@rogema.com
www.rogema.com

O.a.: administratie; advies; coaching maandag t/m vrijdag 
geopend van 

08.00 tot 17.00 uur
 Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk

0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s

Industrieweg 1 Andijk
www.dijkprint.nl

• Wil je op natuurlijke wijze beter worden?
• Wil je vakkundige en persoonlijke 
  ondersteuning met een duurzaam resultaat?
• Wil je je weer completer voelen?
• Tijd om nu stappen te ondernemen!
• Hiermee help ik je op weg naar natuurlijk herstel.

Bel voor een afspraak: 06-57245725
Natalja Mantel
Middenweg 10
1619 BL Andijk
www.amrita.nu
natalja@amrita.nu
      AmritaHolistischCentrum

Amrita-Holistisch Centrum
voor Natuurgeneeskunde

Het gaat gebeuren! Binnenkort 
krijgt het bedrijventerrein van 
Andijk beschikking over een 
snelle en betrouwbare inter-
netverbinding via Vodafone 
Ziggo. Wilt u de details over 
wie, wat, hoe en waar? Wilt u 
weten welke kosten  daarbij 
komen of op welke termijn dit 
gaat gebeuren? 

Op woensdag 4 december 2019 
van 17:00 tot 18:00 uur is er een 
informatiebijeenkomst in Cultu-
ra. U bent van harte welkom. 
Vooraf aanmelden is niet nodig 
voor deze info-middag/avond. 
We ontvangen u met koffie en 
thee en een berg aan informatie.

De kar trekken
De heren René Kramer van Kra-
mer Belettering en Joery Valk van 
Valkservice hebben deze avond 
georganiseerd. “Wij hebben bei-
den ons bedrijf aan de Handels-
weg op het bedrijventerrein in 
Andijk. De snelheid en betrouw-
baarheid van het internet laat 
daar nu te wensen over. Daar 
wilden we graag wat aan doen,” 
begint Joery. “Als 1-ling heb je 
dan niet zoveel mogelijkheden, 
dus hebben we de krachten ge-
bundeld. We zijn al zeker twee 
jaar aan het lobbyen. Er zijn nu 
concrete plannen en we willen 
alle ondernemers met bedrijven 
op het bedrijventerrein (en an-

dere geïnteresseerden) de kans 
bieden volledig en juist ingelicht 
te worden.”

Samen sterk
Joery en René  zijn met heel veel 
partijen in gesprek geweest. “Er 
waren al diverse mensen van di-
verse bedrijven bezig geweest om 
informatie in te winnen. De gege-

vens die daaruit voortkwamen 
boden eigenlijk geen oplossing. 
Met zijn allen zouden we een 
partij kunnen zijn –groot ge-
noeg- waar men wél mee en vóór 
aan de slag zou willen. Ik heb alle 
wensen van de gebruikers tot een 
soort van eisenpakket gevormd 
en daar diverse offertes voor op-
gevraagd.” 

Wat willen wij
Het eisenpakket waarmee reke-
ning gehouden moest worden 
door de internetproviders klonk 
als volgt: betrouwbaar internet 
zoals thuis, goede infrastructuur 
middels kabel of glasvezel, geen 
afhankelijkheid van een losse 
zendmast die af en toe wegvalt. 
“Daarnaast wilden we geen of 

lage aansluitkosten en de moge-
lijkheid van variabele contracten. 
Het ene bedrijf wil een jaar con-
tract en het ander een driejarig 
contract, dat moest kunnen,” 
vervolgt Joery. “Vodafone Ziggo 
kwam met een prima plan en wil 
dit mogelijk gaan maken. We zijn 
er erg blij mee.”

Informatiebijeenkomst
In Cultura komt de accountma-
nager van Vodafone Ziggo om 
informatie te geven en uw vragen 
te beantwoorden. Heeft u inte-
resse in snel internet op het be-
drijventerrein van Andijk en wilt 
u de informatie uit eerste hand, 
kom dan naar deze middag/
avond. Dit is dé gelegenheid uw 
vragen te stellen en ook anderen 
hebben iets aan de antwoorden 
die u krijgt! 

Nu nog aanmelden
Heeft u een bedrijf  op het bedrij-
venterrein en zich nog niet aan-
gemeld om deel te nemen? Dit 
aanbod geldt alleen nu! Joery en 
René lichten toe: “Later instap-
pen is weliswaar mogelijk, maar 
dan kunt u geen rechten ontlenen 
aan de (prijs)afspraken die we nu 
collectief maken. Aanmelden kan 
ook nog op deze informatie-
avond. Zorg dat u goed bent 
voorgelicht zodat u de juiste 
keuze kunt maken voor uw be-
drijf.”

Razend snel internet in Andijk!

Joery Valk (l) en René Kramer en kunnen niet wachten de kabels aan te sluiten en gebruik te kunnen 
maken van snel en betrouwbaar internet op het bedrijventerrein. Tekst en foto: OdB/Andijker
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Administratiekantoor
Rogema • Zesstedenweg 188, 1613 KD Grootebroek

Tel. 0228 52 16 92 • www.rogema.com

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fotokopie - drukwerk
Dijkprint • Industrieweg 1 Andijk

0228 - 59 29 34 • www.dijkprint.nl • info@dijkprint.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Huidverbetering
LNC Huidverbetering • Krokus 22, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.lnchuidverbetering.nl

Hypnotherapie
Be Happy Hypno • Anita Kort

behappyhypno@gmail.com • 06 51 85 34 27

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwaagdijk-Oost

Kleinschalige dagbesteding
De Huiskamer van Enkhuizen • Westerstraat 65, Enkhuizen

06 37 42 54 54 • www.dehuiskamervanenkhuizen.nl

Massagepraktijk
Massage Boven Jan • Dijkweg 138 Andijk

Tel. 0228 59 38 06 / 06 37 34 02 71 • massagebovenjan.nl

Natuurgeneeskunde
Amrita- Holistisch Centrum • Natalja Mantel

Middenweg 10 Andijk • 06-57245725 • www.amrita.nu

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl
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• Lifestyle-test
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas-, spuit- en behangwerk! 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

  

 
  

 

 

 

 

  
Marc  van den Braber 
Hoekweg  13   
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 

 

 

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

0228 - 59 36 05                                                                                 De Andijker                                                                                 info@andijker.nl2019 - week 48 Pagina 5



 

Wist u dat...
... Chris Burger vandaag 

50 jaar is geworden!

… Piet en Greet Tensen - 
Beemsterboer donderdag 

28 november 50 jaar 
getrouwd zijn?

 
…..Veilig Verkeer afdeling

Andijk voor de vierde week
200 snelheidsmetingen

gedaan heeft in verschillende
30 km zones en dat 90.5% te

hard heeft gereden?

... Hans (Duck) Doorman 
2 december nu echt 

65 jaar wordt?

... er zaterdag weer een
Topband in Andijk was, trots 

op Cultura en Club Jazz&Pop!

... er veel mensen zijn die 
overlast ondervinden van 
(illegaal) vuurwerk wat 

afgestoken wordt?

... er binnenkort een overleg 
plaats gaat vinden tussen een 

aantal inwoners van Andijk en 
de politie?

… de redactie altijd op zoek 
is naar mensen met een leuke 
hobby en een bijzonder ver-

haal of een leuk talent?

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg 31a 06-13 41 62 40

Zwarte Pietenpak (€.17,50) of 
Sinterklaaspak (€. 37,50) nodig?

Huur op tijd Uw pak bij Stichting St. Nicolaascomite Andijk, 
want op is op!!!! U kunt bellen naar:  06 50 85 29 73

 

 

Stichting Wings Of Change heeft dank-
zij een schenking van Stichting Goede 
Doelen Nh1816 van €5000,- de veranda 
kunnen omtoveren tot een prachtige 
uitbreiding van de Sociale Huiskamer. 
Nu kunt u er buiten zelfs midden in de 
winter warmpjes en comfortabel bij zit-
ten, genietend van het uitzicht over het 
terrein.

De veranda, grenzend aan de Sociale Huis-
kamer, vroeg al enige tijd om vernieuwing. 

Dankzij Stichting Goede Doelen Nh1816 
is de veranda in een nieuw jasje gestoken 
waardoor deze optimaal fungeert als uit-
breiding van de Sociale huiskamer. De 
schenking heeft onder andere mogelijk 
gemaakt dat Stichting Wings of Change de 
kapotte tegelvloer heeft vervangen voor 
een antislip-tegelvloer en het rolstoeltoe-
gankelijk maken van de veranda. Mocht u 
het buiten net iets te koud vinden, maar 
wilt u wel graag in de gezonde buitenlucht 
van een kopje koffie genieten, dan zit u er 

onder de nieuwe infraroodpanelen heer-
lijk warmpjes bij. 

Inloophuis de Sociale 
Huiskamer
Sinds november 2018 kunnen kwetsbare 
doelgroepen zonder zorgindicatie terecht 
bij de Sociale Huiskamer van Stichting 
Wings of Change. Deze doelgroepen, 
veelal met weinig sociaal netwerk, komen 
nog veel te vaak de deur bijna niet uit en 
vereenzamen. Er wordt gezorgd voor meer 
zelfredzaamheid van inwoners doordat er 
niet direct een beroep hoeft worden ge-
daan op professionele zorg. Het kan de 
zorg van mantelzorgers ontlasten, werkt 
preventief vanwege betere signalering en 
er zijn korte lijnen met diverse partijen 
waaronder de wijkteams. Tevens stimu-
leert het participatie, want de doelgroepen 
die al aanwezig zijn in de dagbesteding 
gaan de gasten in de Huiskamer helpen 
ondersteunen tezamen met de coördina-
tor en vele vrijwilligers.

Opening en 
(roofvogel)activiteiten
De Sociale Huiskamer is 4 dagdelen per 
week geopend: Maandag t/m donderdag ‘s 

ochtends van 10.00-12.00 uur. Koffie en 
thee zijn gratis en er worden dagelijks di-
verse activiteiten verzorgd door de vrijwil-
ligers zoals bijvoorbeeld knutselen, bak-
ken, spelletjes doen, en lekker naar buiten 
om bij de roofvogels die Stichting Wings 
of Change in de opvang heeft.

Indien u geen vervoer heeft, kunt u de 
stichting bellen of mailen (graag een dag 
van te voren), en zij halen u op binnen een 
straal van 10 km vanaf hun locatie. 

Signaleert u iemand die behoefte heeft aan 
sociaal contact? Hij of zij vindt de eerste 
stap om te komen vaak lastig dus kom ge-
zellig mee!
Website: www.wingsofchange.nl. Contact: 
0228-222136 of info@wingsofchange.nl 

Stichting Goede Doelen Nh1816 
Nh1816 verzekeringen neemt haar maat-
schappelijke verantwoordelijkheid serieus. 
Een deel van de winst die het bedrijf 
maakt, geeft zij terug aan de samenleving. 
Dit doen zij via Stichting Goede Doelen 
die landelijke, regionale en lokale maat-
schappelijke projecten op diverse gebie-
den financieel ondersteund.

Stichting Wings of Change breidt sociale huiskamer uit met moderne veranda

De veranda is een prachtige uitbreiding van de Sociale Huiskamer. Foto aangeleverd

20 november waande ik mij in het 
voorjaar toen ik dit paartje aan-
trof terhoogte van de Molenweg 
op het IJsselmeer bij een tempe-
ratuur van 7 graden. Futen staan 
bekend om hun baltsgedrag   ze 
zwemmen dan naar elkaar toe, 
metde hals gestrekt, en zwem-
men tegen elkaar op, met de 
borst uit het watergeheven door 
water te trappellen. Deze fuut 
was duidelijk op de versier toer 
en boot mevrouw een sieraad aa-
nen werd er verlegen van. Beide 
baltsen er lustig op los en wie 
weet zitten de eerste jongen al in 
februari op de ouders hun rug.

Bladeren zijn goed voor het bodemleven. Gooi het in de tuin, het beschermt 
planten tegen evt. vorst.  Foto aangeleverd

Langs de weg...

Foto: Douwe Greydanus

Voorjaar in november?
Het Combo van ons koor 
bestond tot en met 20 ok-
tober jl. uit 6 man o.l.v. Pe-
ter Smit. Helaas is daarna 
onze vaste basgitarist ge-
stopt. Het combo begeleidt 
Popkoor Back in Time op 
de eerste maandag van de 
maand, bij de Generale en 
bij de Uitvoeringen van het 
Popkoor (gemiddeld 6 per 

jaar). Het repeteren met 
het koor vindt plaats in de 
“Pianokamer” te Spierdijk. 
We zoeken dan ook een 
enthousiaste basgitarist die 
op regelmatige basis wil 
oefenen en spelen met ons 
combo. Meer info of aan-
melden? Neem contact op 
met Peter Smit via: 
psm.smid@hccnet.nl

Gezocht: enthousiaste 
basgitarist voor combo

Sporting Andijk
Kerstbomenverkoop

Voor meer informatie kunt u terecht bij de evenementencommissie 
(evenementen@sportingandijk.nl)

LOCATIE:
NAAST HET DORPSHUIS

U koopt toch ook een boom voor de club?

KRUIZEN EN NETJES VOOR DE BOOM AANWEZIG!

VANAF 3 TOT 19 DECEMBER KERSTBOMEN VERKOOP

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 13.30 TOT 17.00
ZATERDAGEN VAN 10.00 TOT 17.00

Sporting Andijk
Kerstbomenverkoop

Voor meer informatie kunt u terecht bij de evenementencommissie 
(evenementen@sportingandijk.nl)

LOCATIE:
NAAST HET DORPSHUIS

U koopt toch ook een boom voor de club?

KRUIZEN EN NETJES VOOR DE BOOM AANWEZIG!

VANAF 3 TOT 19 DECEMBER KERSTBOMEN VERKOOP

MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 13.30 TOT 17.00
ZATERDAGEN VAN 10.00 TOT 17.00

In de maanden september, oktober 
en november is er weer gestreden 
om punten te behalen om herfst-
kampioen te worden.
Het bleef spannend tot de laatste 
avond want iedereen heeft wel 
een betere en mindere serie. De 
hoogste serie werd geslagen door 
Corine Groot met 94 punten en 
Hannie Bakker 93 punten.

de einduitslag is als volgt:  Aafke 
Bankert, met 232 punten, werd 
herfstkampioen, met maar een 
punt verschil werd Anneke Berk-
hout 2e, Corine Groot 3e met 227 
punten en Hetty Schriek met 224 
punten een mooie vierde plaats.
Wil je een keer komen kijken op 
onze kolfavond op dinsdagavond 
dan ben je van harte welkom.

HERFSTKAMPIOEN kolfclub de Vrouwenkliek
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• Elke woensdag KBO-SBA, Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
• Elke woensdag midweekbreak van 17:00 tot 19:00 uur. Zie bord 

Dorpshuis, facebook en de website: dorpshuiscentrum.nl

NOVEMBER
Woensdag 27 november
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto 13.30 uur.
Vrijdag 29 november
• Op de ko�  e bij Andijker CDA raadsleden Piet Ligthart en Els van 

den Bosch. Tussen 19.00 uur en 20.00 uur in Dorpshuis Centrum.

DECEMBER
Dinsdag 3 december
• KVG, klaverjassen, 19.45 uur in Sarto. €3,-
Vrijdag 6 december 
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum 
Zaterdag 7 december 
• Andijk zingt naar de Kerst, 19.30 uur, Gereformeerde kerk
Zondag 8 december
•  Koppelbiljarten, Dorpshuis Sarto, aanvang 14.00uur
Dinsdag 10 december 
• Kerstavond,  door en voor leden, Dorpshuis centrum, 19.45 uur
Vrijdag 13 december
• KBO, Kerstmiddag m.m.v The Dutch Vocals, Sarto 13.30 uur.
• SCROOGE door Andijker Toneel & Sursum Corda, 20.00 uur 

Dorpshuis Centrum
Zaterdag 14 december
• Kerstmarkt Wervershoof, 14.00 tot 20.00 uur
• SCROOGE door Andijker Toneel & Sursum Corda, 20.00 uur 

Dorpshuis Centrum
Zondag 15 december
• Kerstconcert Roon Staal in De Kapel, Aanvang 15.00 uur, € 17,- 
• Dutch Country College Dancers dansmiddag. 

Dorpshuis Sarto, aanvang: 13.30 uur
• More Sixties - Met The Thunderbirds  Sarto. Aanvang  15.00 uur.
Dinsdag 17 december  
• KVG Andijk, Kerstavond. Sarto, 18.00 uur
Woensdag 18 december 
• Vrouwen van Nu Andijk-West, Kerstavond. Samen eten en na de 

pauze: Elise Ney harp en zang. 20.00 uur, Cultura
Zaterdag 21 december
• Koppelkolven in Cultura - Aanvang 13.00 uur
Zondag 22 december
• Midwinterconcert Excelsior, 15.00 uur, Cultura
Woensdag 25 december
• Double U Bean bij Club Jazz&Pop in Cultura
Donderdag 26 december
• Koppelbiljarten in ‘t Ankertje. Aanvang 14 uur
Zondag 29 december 
• Koppelklaverjassen aanvang 19.15, Café Pension t Ankertje

JANUARI 2020
Woensdag 1 januari
• Nieuwjaarsborrel in Cultura met “FolkertJan” Aanvang 16 uur
Vrijdag 3 januari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Zondag 5 januari
• Traditionele nieuwjaarsborrel met The Blue Devils. Sarto Andijk,  

aanvang 15.00 uur en vrij entree.
Dinsdag 14 januari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Hersenkracht met Mariska coach 

en trainer gespecialiseerd in de aanpak van eenzaamheid. 
Dorpshuis, 19:45 uur.

FEBRUARI
Zondag 2 februari
• MTB-Vooroevertocht, 30 of 40 km. Vertrek 9.00-10.00 uur bij 

vv VVW, Theo Koomenlaan 7, Wervershoof. 
Vrijdag 7 februari
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 11 februari
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Jaarvergadering en Bingo. Dorps-

huis, 19:45 uur. 
Zondag 16 februari 
• Stephanie Struijk bij Club Jazz&Pop in Cultura

MAART
Zondagmiddag 1 maart 
• Schrijverscafé bij Cultura Plus in Cultura
Zondag 8 maart
• Barrelhoude bij Club Jazz&Pop in Cultura
Dinsdag 10 maart 
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Gezamelijke avond met de Vrou-

wen van Nu Andijk –West. Dorpshuis, 19:45 uur. 
Zondag 14 maart 
• Barrelhouse bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 29 maart
• De Maskers 2.0 en Ad Swart (Dutch Roy Orbison) in Sarto

APRIL
Zaterdag 4 en zondag 5 april 
• Expositie in Cultura van schilderes Anke Peddemors en fotograaf 

Jean Paul Bardelot
Vrijdag 5 april
• Klaverjassen in Dorpshuis Centrum
Dinsdag 14 april
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Deze avond wordt verzorgd door 

het 1 dags Bestuur. Dorpshuis, 19:45 uur. 
Zaterdag 18 april
• Gemeenschapsveiling Cultura
Zaterdag 25 april 
• Club Jazz&Pop in Cultura

MEI
Dinsdag 12 mei
• Vrouwen van Nu Andijk-Oost, Stichting Wings of Change  met 

lezing over deze organisatie. Dorpshuis, 19:45 uur. 

AGENDA De hele agenda kunt u 
vinden op www.andijker.nl

Oud papier:  Zaterdag 30-11, 14 en 28-12.
Plastic:  Dinsdag 10-12.
Restafval:  Dinsdag 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 13-12 

Meer informatie op hvcgroep.nl

Kerstwens in De Andijker
Voor de kerstuitgave van De Andijker, 
die dit jaar uitkomt op woensdag 18 
december aanstaande, kunt u als 
vanouds weer uw zakelijke en/of 
particuliere Kerst- en Nieuwjaarswens 
plaatsen.

Voor de zakelijke wensen geldt: alle 
advertenties zijn 120 mm breed x 80 
mm hoog, de prijs is €45,- exclusief 
btw.

Particuliere wensen: u geeft aan welke 
maat advertentie u wenst (A of B) en 
de tekst die daar in dient te staan.

Prijs advertentie A (€10,-) 
en advertentie B (18,-). Deze bedragen 

gelden bij contante betaling. Wanneer we een 

factuur sturen komen er €2,50 administratiekosten 

bij.

Materiaal en/of tekst mag (uiterlijk 12 
december a.s.) aangeleverd worden op 
info@andijker.nl. 

Teksten voor de particuliere 
advertenties kunnen ook ingeleverd 
worden op Industrieweg 1.

Zakelijke advertentie (120 x 80 mm)

Particuliere advertentie B

Particuliere advertentie A

Meer groen is goed voor de bio-
diversiteit. Hoe meer verschil-
lende soorten planten, dieren, 
bomen, bloemen, hoe groter de 
biodiversiteit. Dat is niet alleen 
van belang voor de natuur, 
maar ook voor ons leven en 
welbevinden. Bomen spelen 
hierin een beeld- en sfeerbepa-
lende rol.

De laatste decennia is de biodi-
versiteit onder invloed van ver-
stedelijking, industrialisering en 
schaalvergroting in de landbouw 
verder afgenomen. We zijn an-
ders gaan boeren en anders gaan 
bouwen. We hebben parken en 
wijken ‘geordend’ ingericht met 
bomen en gras, beekjes rechtge-
trokken, bermen langs de weg 
veelvuldig gemaaid. Daarom is 
het belangrijk om de biodiversi-
teit op peil te houden.
 
Toenemende biodiversiteit
“Er liggen volop kansen om met 
meer en gevarieerder groen in en 
net buiten de stad de biodiversi-
teit te stimuleren. Dat begint met 
de aanplant van meer pollen- en 
nectarrijke bomen, struiken en 
vaste planten. Deze zogenaamde 
drachtplanten leveren het basis-
voedsel voor bestuivende insec-
ten, zoals bijen en vlinders. Daar-
naast vormen ze een aanvullende 
voedselbron voor veel andere in-
secten. Daarbij gedijen ook vo-
gels en kleine zoogdieren beter in 
een omgeving met kleurrijk en 
gevarieerd groen. Door het aan-

planten van vogelbosjes met bes-
dragende struiken, dichte hagen 
voor nestgelegenheid en hoge 
bomen om te schuilen, zal de bio-
diversiteit toenemen.”

Bomen van betekenis
Binnen een groenstructuur spe-
len bomen een overheersende 
rol.  “Bomen zijn onderdeel van 
de biodiversiteit en tegelijkertijd 
ondersteunen ze de biodiversi-
teit. Bomen bieden voedsel, leef-
ruimte, bescherming en nestgele-
genheid aan insecten, vogels, 
kleine zoogdieren en korstmos-
sen,” geeft dr. ir. Jelle Hiemstra, 
senior onderzoeker Bomen en 
Stedelijk Groen van Wageningen 
Universiteit en Research (WUR) 
hun grote betekenis aan. De on-
derzoeker wijst nadrukkelijk op 
het belang van een gevarieerde 
aanplant bij het inrichten van een 
groene ruimte. “Het is zaak om 
voor spreiding te zorgen. Er zijn 

bomen die ontzettend veel bloei-
en en een heel goede voedselbron 
zijn voor bijen en vlinders, maar 
wat minstens zo belangrijk is dat 
je gedurende het hele seizoen 
bloeiende bomen hebt. Dus als je 
vijf soorten kiest, moeten die niet 
tegelijkertijd bloeien. Ook varia-
tie in nootdragende bomensoor-
ten die vogels én kleine zoogdie-
ren trekken, is belangrijk omdat 
verschillende soorten profiteren 
van verschillende noten en 
vruchten.”

Taak van de gemeente
Gemeentes, groenvoorzieners, 
landschapsarchitecten en parti-
culieren kunnen bij het inrichten 
van  een groene ruimte putten uit 
een enorm sortiment bomen, 
struiken en planten. De beste 
boomsoorten voor een grotere 
biodiversiteit bepaal je op basis 
van je doel. 

Bomen als onderdeel van én ondersteuner van Biodiversiteit.

Foto aangeleverd

De Andijker publiceert regel-
matig de belevenissen van oud 
Andijker Jan Pijker. 

Verzekeringsagenten.
Wanneer iemand in het dorp 
een ingrijpende gebeurtenis 
meemaakte in het dorp, zoals 
de geboorte van een kind, het 
kopen van een huis, een huwe-
lijksvoltrekking, dan waren ze 
er als de kippen bij: de verzeke-
ringsagenten. Meestal maakten 
ze een afspraak op een avond en 
kwamen onder het genot van 
een kopje koffie met iets lekkers 
erbij op bezoek. Ze zagen er al-
tijd buitengewoon betrouwbaar 
uit en verschilden in kleding 
duidelijk van de tuinders en 
middenstanders die in Andijk 
woonden.
Meestal hadden ze een kleine 
attentie mee, zoals een geboor-
tetegeltje voor de nieuwe we-
reldburger en de klant vond dat 
altijd een aardige attentie en het 
mooiste was: het kostte niets. 
Na een gesprek over koetjes en 
kalfjes schraapte de man zijn 
keel en begon te vertellen dat je 
er natuurlijk niet aan moest 
denken, dat hij niet hoopte dat 
het ooit zou gebeuren, dat hij 
mensen kende die het wel was 
overkomen, dat die mensen niet 
verzekerd waren en dat van-

avond hij ervoor kon zorgen dat 
de klant daar in ieder geval geen 
financiele schade van zou on-
dervinden. Men kon denken 
aan stormschade, brand, dief-
stal, ziekte en ( je hoopte het 
nooit ) een mens kon ook over-
lijden.
Je moest wel heel sterk in je 
schoenen staan, wilde de agent 
na zo’n gesprek zonder iets ver-
kocht te hebben het huis ging 
verlaten. Meestal haalde hij een 
groot schrijfblok tevoorschijn 
en noteerde een of meer verze-
keringen. Na afloop schudde hij 
de mensen de hand en felici-
teerde ze met hun verstandige 
beslissing. Ik was als kind altijd 
zeer onder de indruk van die 
verzekeringsagenten.  Ze hoef-
den niet te werken en ik was 
zeer benieuwd hoe ze aan hun 
geld kwamen, want behalve iets 
verkopen, deden ze in mijn 
ogen geen noemenswaardig 
werk.
Oh ja, vijfenzeventig jaar gele-
den sloot mijn vader een over-
lijdensverzekering voor me af. 
Hij betaalde twee cent per week 
en bij overlijden zou 100 gulden 
worden uitgekeerd door de 
HAV bank. Geen idee waar die 
bank nu zit, maar het is een 
prachtige polis op papier. Kom 
daar nu eens om….

Verhalen van oud Andijker Jan Pijpker
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*****   Scholieren gezocht   ***** 
 

Voor het opplanten van tulpenbollen en het plukken en verwerken van tulpen 
zijn wij per direct opzoek naar enthousiaste scholieren (vanaf 13 jaar). Het gaat 
hierbij om hele zaterdagen en de schoolvakanties, de werktijden zijn van 7 uur 
tot 17 uur.  
Heb je interesse? Neem dan contact met ons op! 

Telefoon: 06-34439898                             E-mail: info@klaasschoutenbv.nl 

Iedere 2e zondag van december is het We-
reldlichtjesdag. Wereldwijd wordt stil ge-
staan bij alle kinderen die niet meer bij ons 
zijn. Dit jaar is dat op ZONDAG 8 DE-
CEMBER.

In het sfeervolle Kerkhuys aan de Span-
broekerweg 37 in Spanbroek, organiseren 
Ritueelbegeleiders Mia Koelemeijer, Yvon-
ne Heddes, Daphne Scholtens en Karin 
van ’t Klooster deze avond.
Het thema is “ik denk aan jou”. We koeste-
ren en delen herinneringen, branden een 
kaarsje, noemen de namen, luisteren naar 
muziek en troostende woorden.
Vanaf 18.15 uur bent u welkom en om 
18.30 uur begint de bijeenkomst. Rond 
19.30 uur sluiten we af met koffie en thee 
en kunnen we nog napraten. 

De avond is vrij toegankelijk voor een ie-
der die het verlies van een kind in zijn hart 
meedraagt: ouders, broers, zussen, familie 
en vrienden maar ook b.v. oppasouders en 
hulpverleners. Samen delen we het gemis. 
Iedereen die troost zoekt óf troost wil bie-
den is van harte welkom.
Wilt u zelf een kaars meenemen?
Het is fijn als u zich van te voren aanmeldt:
info@miakoelemeijer.nl, 06 20454689 
yvonne@yris-ursem.nl, 06 51605562 
info@daphnescholtens.nl, 06 23303882 
karinvantklooster@gmail.com, 
06-13480415 
Mocht u er niet bij zijn op 8 december 
kunt u thuis om 19.00 uur een kaarsje 
branden om zo onderdeel te zijn van het 
troostende licht dat deze avond over de 
wereld gaat.

• Monturen €50,= korting

• Op heel veel sieraden korting tot wel 70% 

• Dobbelen om korting op horloges 

• Zonnebrillen, 
 div. merken 
 50% korting 

Black Friday aanbiedingen!

Voorbereidingen voor Wereldlichtjesdag 2019. Foto Yvette Vlaar Fotografie

Wereldlichtjesdag 2019

We houden van Sinterklaas en zijn gezel-
ligheid. Dat bleek wel afgelopen woens-
dagavond in Cultura waar de “koepel” ge-
heel bezet was. Warme chocolademelk 
met slagroom of gewoon koffie/thee aan 
het begin van de avond. 
Het Sinterklaasspel stond op het program-
ma. Hierbij neemt iedereen 3 cadeautjes 
mee, die samen niet meer dan € 5,00 mo-
gen kosten. Dus dat is even op zoek gaan 
naar leuke of hilarische presentjes. 

Alle cadeautjes verzamelen we eerst op de 
grote tafel om later weer te verdelen. Er 

zijn spelregels, die we op de tafels hebben 
liggen, zodat iedere tafel zijn eigen tempo 
kan bepalen. Zit je met zes dames aan ta-
fel, dan komen er ook 18 cadeautjes bij. 
Met een dobbelsteen bepaal je het spel. 
Gooi je bv. 1 dan mag je een cadeautje pak-
ken, maar nog niet uitpakken. Bij bv. 6 
schuif je alle verkregen presentjes door 
naar links. Ook mag je er een ruilen of weg 
nemen bij je medespeelster. Zo nu en dan 
mag je er ook een uitpakken en dan zie o.a. 
kaarsjes, hondenpoepzakjes, servetten, 
amaryllis bol, chocolade of glazen. Er zijn 
een aantal extra pakjes op tafel blijven lig-
gen en die worden ook verdeeld onder ons. 

Na de pauze pakken we eerst alles uit en 
zijn er andere spelregels bij 1 t/m/ 6 op de 
dobbelsteen. Door het schuiven, wegne-
men/weggeven van de pakjes en beurten 
overslaan, komen er ook hilarische mo-
menten voorbij. Zo kan het zijn, dat je aan 
het eind van de avond helemaal niets hebt 
en dat is niet de bedoeling. Hier zijn ook 
spelregels voor omdat op te lossen, maar 
onderling kan je het ook regelen en ruilen, 
zodat we allemaal met minimaal 3 pre-
sentjes naar huis gaan.

Een tafel vol cadeaus. Foto aangeleverd

Vrouwen van Nu Andijk West

Asonia Judo Clubkampioenschappen
Op 12 november hadden de leden van 
Asonia Judo /Jiu-Jitsu Andijk weer club-
kampioenschappen. Onze leden hebben 
zich vol ingezet en we hebben kunnen ge-

nieten van mooie wedstrijden. Het was 
een hele mooie avond! Iedereen gefelici-
teerd met jullie behaalde resultaat namens 
het Bestuur Asonia Judo /Jiu-Jitsu Andijk

Foto's aangeleverd

Zondag 15 december a.s. geeft zanger-pia-
nist Roon Staal een kerstconcert in De 
Kapel te Andijk. Met zijn warme stem en 
pianospel weet hij zijn bezoekers te raken 

en in de stemming te brengen van de aan-
komende kerstperiode door zijn vertol-
king van  bekende songs als “Oh Holy 
Night”, “Silent Night”, “Mary’s Boy Child”, 
“Gloria in Excelsis Deo”, “Away In A 
Manger”en “The Holy City”. Ook “Pie Jesu” 
staat op het repertoire evenals af en toe 
een eigen compositie die past bij de kerst-
gedachte. Het concert in De Kapel is een 
van de 13 concerten in de Kerst Tour 2019. 
De locatie is een half uur voor aanvang van 
het concert geopend. 

De Kapel, Middenweg 48, 1619 BN An-
dijk, aanvang 15.00 uur.
Voor reserveren van kaarten kunt u te-
recht bij: Jan Gorter 0228-592957
Of voor meer informatie bij: www.roon-
staal.com of via tel.nr. 06-30025992.
U bent van harte welkom! 

Roon Staal. Foto aangeleverd

Kerstconcert in De Kapel met Roon Staal 
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